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NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E INTERCÂMBIO PARA A 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  CONTEMPORÂNEAS 

Edital de seleção para Dossiê – Revista DESIDADES 

A Equipe Editorial da DESIDADES: Revista Eletrônica de Divulgação Científica da Infância 

e Juventude torna pública esta chamada e convida membros da comunidade acadêmica e 

pesquisadores a submeter propostas de dossiê relacionadas ao tema “Infâncias no/do 

campo”. A publicação do dossiê está prevista para dezembro de 2018. 

1. APRESENTAÇÃO  

Desidades é uma revista eletrônica de divulgação científica na área da infância e juventude. É 

uma publicação trimestral, avaliada por pares, do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e 

Intercâmbio para a Infância e Adolescência Contemporâneas – NIPIAC, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, comprometida com a divulgação do conhecimento científico além 

dos muros da universidade. 

Publica artigos originais, entrevistas e resenhas que se destinem a discutir criticamente, para 

um público amplo, aspectos da infância e da juventude frente a seu processo de emancipação. 

Uma secção de Informações Bibliográficas tem por objetivo difundir as publicações recentes 

sobre infância e juventude no âmbito das ciências sociais e humanas. Uma versão em 

português e outra em espanhol da Desidades estão disponíveis para os leitores. A publicação 

pretende ser um meio eletrônico de difusão de debates e ideias no espaço latino-americano 

para todos os que queiram ser instigados a refletir sobre os desafios e as dificuldades de viver 

sendo criança ou jovem no contexto das sociedades atuais. 

2. DOS REQUISITOS DAS PROPOSTAS  

2.1 – O dossiê deve se constituir em um conjunto de quatro a sete artigos, redigidos nas 

línguas portuguesa e espanhola, que abordem questões que expressem constribuições 

relevantes em torno do tema “Infância no/do campo”.  
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2.2 – Os organizadores do dossiê (mínimo de 2 e máximo de 4 organizadores) devem ser 

pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior e/ou pesquisa, oriundos de pelo 

menos dois países diferentes da América Latina, de diferentes instituições/centros de 

pesquisa, que possuam uma reconhecida trajetória acadêmica na área temática do dossiê.  

3. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas devem ser enviadas à Desidades até 31/10/17, através do e-mail 

submissaodesidades@gmail.com, com o assunto: “Proposta de Dossiê”, e conter as seguintes 

informações: 

3.1 – Título proposto para o dossiê. 

3.2 – Ementa e breve justificativa sobre a abrangência do tema “Infâncias no/do campo” 

(entre 500 e 700 palavras).  

3.3 – Lista de possíveis subtemáticas a serem abordadas no dossiê. 

3.4 – Nome, afiliação institucional, endereço eletrônico e currículo resumido dos 

organizadores. 

3.5 – Cronograma do planejamento das etapas do processo editorial, do recebimento dos 

artigos até a publicação do dossiê, tendo em vista que a entrega de todo o material do dossiê à 

equipe editorial da Desidades deve ser feita até 31/09/18. 

4. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A equipe editorial da Desidades analisará as propostas de acordo com os seguintes critérios: 

4.1 – Adequação da proposta à política editorial da Revista Desidades; 

4.2 – Relevância, clareza e coerência da proposta; 

4.3 – Abrangência institucional e regional dos organizadores; 

4.4 – Em relação aos proponentes, será considerada a titulação, a relação proposta/formação e 

a experiência em outras publicações científicas. 
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5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ORGANIZADORES DO DOSSIÊ  

5.1 – Uma vez aprovada a sua proposta, os organizadores do dossiê deverão realizar a 

chamada pública de artigos para compor o dossiê temático e acompanhar a produção editorial 

deste número durante todas as etapas.   

5.2 – Os organizadores ficarão encarregados de organizar uma lista de pareceristas ad hoc 

com o título de doutorado e reconhecida vinculação com o tema proposto pelo dossiê, que 

atuarão especificamente na avaliação dos artigos submetidos. 

5.3 – Os organizadores do dossiê serão responsáveis por manter o sigilo durante todo o 

processo de avaliação pelos pares, conforme regras de avaliação cega da revista, bem como 

assegurar o cumprimento dos prazos durante o processo de avaliação e de editoração. 

5.4 – Os organizadores ficarão encarregados de preparar um texto de apresentação do dossiê 

que comporá o editorial do número. 

5.5 – Os organizadores do dossiê serão responsáveis pelos artigos que compõem a seção 

Temas em Destaque da revista. Já as seções Espaço Aberto (entrevista) e Informações 

Bibliográficas (resenhas e levantamento bibliográfico) deste número (dez. 2018) ficarão sob a 

responsabilidade da equipe editorial da Desidades. A escolha das imagens que acompanharão 

cada artigo do dossiê também ficará sob responsabilidade da equipe editorial da revista. 

6. SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO DE ARTIGOS QUE IRÃO COMPOR O 

DOSSIÊ 

6.1 – Os artigos submetidos à avaliação devem ser originais, redigidos em língua portuguesa 

ou espanhola, e se adequar à linha editorial e às normas de publicação da Revista Desidades 

(disponíveis em http://desidades.ufrj.br/normas-para-publicacao/). 

6.2 – Os organizadores divulgarão na chamada pública de artigos para o dossiê um e-mail de 

contato, por meio do qual receberão dos autores as propostas de artigos. 

6.3 – A primeira fase de avaliação acerca da pertinência do conteúdo do artigo para compor o 

dossiê é de responsabilidade dos organizadores.  

http://desidades.ufrj.br/normas-para-publicacao/
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6.4 – Na segunda fase de avaliação os artigos selecionados nessa primeira fase serão 

encaminhados pelos organizadores para avaliação de pareceristas externos. A avaliação se 

dará às cegas, portanto sem identificação de autores e pareceristas. 

6.5 – Uma vez que os manuscritos tenham sido aprovados para publicação no dossiê, sua 

versão para o espanhol, ou para o português, conforme o caso, deverá ser solicitada aos 

autores, que terão um prazo determinado para enviá-la. 

6.6 – Após o processo de avaliação dos artigos por pareceristas externos, o dossiê passará 

ainda por uma última avaliação dos organizadores. 

7. CRONOGRAMA  

Evento Data 

Recebimento das propostas de dossiês Junho a outubro/2017 

Divulgação da proposta aprovada Novembro/2017 

Entrega do material do dossiê à Desidades Até 31/09/18 

Publicação Dezembro de 2018 

Informações adicionais e esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail 

revistadesidades@gmail.com.  

  

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2017. 

Lucia Rabello de Castro 

Editora Chefe 
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